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Abstract: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i 

TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal 

religion". Fyra scener ur serien har analyserats med avseende på dess tematik och 

estetik för att fastställa hur Supernatural har anpassat berättelsen om Kain och 

Abel samt skapelseberättelsen till en modern miljö med övernaturliga inslag.  

 

Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att skapa narrativ 

som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. Supernatural har hämtat 

fragment från bibliska berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och 

genre men en viss symbolik finns fortfarande kvar och på sätt kan dess tematik och 

estetik kopplas till en banal religion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: religion, banal religion, innehållsanalys, television, Supernatural, 
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1.0 Inledning 

”Dad’s on a hunting trip, and he hasn’t been home in a few days.” (Dean, avsnitt 1 

säsong 1 07:33-07:33-07:38). Det var med dessa ord som det hela började för 

nästan 13år sedan. Supernatural tog över världen, eller i alla fall en stor del av 

fankulturen. Jag har själv, sedan 2009, ägnat många timmar åt att titta på serien 

och redigera ihop så kallade fanvideos. Det som fångade mitt intresse var 

framförallt huvudkaraktärernas utveckling som man får följa genom säsongerna, 

men också dynamiken i deras relation till varandra. När serien började använda 

religiösa teman för att utveckla olika narrativ, växte mitt intresse ytterligare. Att 

adaptera berättelser från en religiös förlaga, till exempel bibeln, kan vara riskfullt 

då vissa tittare kan bli irriterade och känna sig stötta (eftersom ”originalet” är 

viktigt för dem). Samtidigt kan andra tycka att troheten till originalet inte är 

särskilt intressant så länge serien är bra, möjligen kan seriens tema inspirera vissa 

till att lära sig mer om originalet. På så sätt blir diskussionen om fiktionens 

ursprung och frågan om att vara trogen originalet särskilt intressant när den 

kopplas till just tro och en religiös förlaga. Vad händer egentligen med en religiös 

berättelse när den anpassas till en nutida miljö där möten monster och andra 

övernaturliga varelser hör till karaktärernas vardag?   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i 

TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal 

religion" (narrativ som kan eller inte kan beaktas som religiösa av människor som 

använder mediet, se 3.2.2). Serien bygger löst på berättelsen om Kain och Abel 

och kan sägas vara en nutida adaption av den bibliska förlagan om de två bröderna. 

Serien gör också tydliga referenser till bibelns skapelseberättelse och kan på 

samma sätt sägas vara en sorts adaption av denna. En central problemställning i 

uppsatsen är hur serien har anpassat dessa bibelteman till en modern miljö med 

övernaturliga inslag, och vilken syn på religiös gestaltning detta kan tänkas 

åskådliggöra. För att belysa problemet analyseras fyra scener ur serien med 

avseende på deras tematik och estetik. Begreppet "banal religion" (Hjarvard 2008) 

används i uppsatsen som en indikator på hur medieanpassad framställningen av 

religion är i serien. 
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Frågeställningar:  

1) Hur anpassar TV-serien Supernatural de bibliska berättelserna om Kain och 

Abel samt skapelsen till en nutida miljö?  

2) I vilken mån motsvarar framställningen av dessa religiösa teman en "banal 

religion"? 

 

2.0 Bakgrund  

2.1 Supernatural 

Supernatural (2005 ff.) utspelar sig i ett nutida USA och handlar om de två 

bröderna Sam (Jared Padalecki) och Dean (Jensen Ackles) som tillsammans reser 

landet runt för att bekämpa monster och andra övernaturliga varelser. 

Serien skapades av Eric Kripke och började sändas 2005. Serien har blivit oerhört 

populär och vunnit priser för bland annat ”best science fiction television series” 

och ”favorite network tv drama” (imdb 2017). Serien har milliontals följare 

världen över och varje år anordnas ett flertal konvent i både USA och Europa, där 

tusentals fans samlas för en chans att träffa några av skådespelarna men även 

skaffa vänner för livet (Vulliamy, 2014). Supernatural är den sci-fi serien som 

pågått längst i amerikansk tv-historia och dess 13:e säsong hade premiär i oktober 

2017. 

 

2.2 Seriens relation till religion 

I och med säsong 4 väljer serien att lägga stort fokus på religiösa teman. Religion 

har tidigare spelat en roll i vissa specifika avsnitt men i och med säsong 4 får det 

en mer betydande roll för seriens handling. Dean blir då räddad från helvetet av 

ängeln Castiel. Med hans hjälp försöker de förhindra att Lucifer släpps fri från sin 

bur. De kommande säsongerna fortsätter att adaptera religiösa berättelser, 

framförallt från kristendomen och bibeln.  

I säsong 9 ska Sam och Dean besegra Abaddon, en av helvetets riddare, som 

endast kan dödas av vapnet som Kain använde när han dödade sin bror Abel. För 

att vapnet ska fungera måste den som använder det även bära Kains märke. Dean 

letar upp Kain och får märket överfört till sin arm, något som visar sig ha 

förödande konsekvenser för Deans karaktär. Konsekvenserna blir outhärdliga och i 
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slutet av säsong 10 ser Dean ingen annan utväg än att låta Döden (här 

personifierad) ta hans liv. Men märket håller Dean vid liv och det som händer om 

Dean dör är att han återuppstår som en demon. Döden förklarar även att märket 

inte kan förstöras utan att framkalla något ännu ondare. Märket fungerar som både 

lås och nyckel till ”buren” där ”The Darkness”, en fruktansvärt förstörande, 

amoralisk kraft, hålls fången. När en häxa, utan kunskap om detta, förstör märket 

släpps ”The Darkness” fri och genom säsong 11 frambringar hon kaos på jorden, 

tills hon i slutet av säsongen återförenas med sin bror Gud och de inser att de 

behöver varandra. 

 

2.3 Karaktärer i Supernatural 

2.3.1 Dean Winchester 

Dean är den äldsta av bröderna och tvingades redan under barndomen ta stort 

ansvar för sin lillebror Sam. Familj och vänner sätts alltid i första hand och  därför 

bryr sig Dean inte så mycket om sitt eget välmående och tar ofta drastiska beslut 

med förödande konsekvenser för honom själv. Han har en tendens att hålla sina 

känslor för sig själv men vid de få tillfällen som han faktiskt väljer att dela med sig 

av dessa är det ofta väldigt känslosamt. Deans ilska, främst över uppväxten och 

den livsstil han och hans bror tvingats in i, är ofta det som styr hans handlingar. 

 

2.3.2 Sam Winchester 

Sam är fyra år yngre än Dean och ser sin bror som en stark förebild. Han kan 

beskrivas som empatisk och självständig. Sam ses som den mer intelligenta av de 

två och det är därför ofta han som får göra research kring deras arbete. Sam verkar 

inte alls lika förtjust i livet som han och Dean lever och han försöker vid ett flertal 

tillfällen komma ifrån det, men har hittills inte lyckats. Sam tycks alltid tänka 

igenom konsekvenserna av en handling innan han utför den.  

 

2.3.3 Kain 

Kain är den äldsta av Eva och Adams söner och bor i en liten stuga i Missouri, 

långt bort ifrån civilisationen. Han har lämnat sitt hemska förflutna bakom sig, 

istället njuter han nu av lugnet som naturen ger honom och sköter om sin bi farm. 
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2.3.4 Abaddon 

Abaddon är en av helvetets riddare som skapats och tränats av Kain. Detta innebär 

att hon är mer maktfull än vanliga demoner och påverkas heller inte av exorcism. 

Hon vill ta över både himmel och jord och skäl människors själar för att kunna 

skapa demoner.  

 

2.3.5 Gud 

Gud är en man i 40års åldern som beskrivs som egocentrisk och full av stolthet. 

Han ångrar dock att han låste in Lucifer, något han gjorde eftersom han hatade sig 

själv för vad hans handlingar hade gjort mot Lucifer. Efter att ha beskådat sin 

skapelse under flera billioner år har hans syn på människan ändrats. Han ser 

människans natur som giftig och är villig att låta Amara (the Darkness) förstöra 

allt. Gud gillar snabbmat och att duscha länge, han är även musikalisk och spelar 

både gitarr och sjunger. I avsnitt 23 säsong 8 beskrivs han som; “Larger than life, 

gruff, a bit of a sexist. But fair, eminently fair.”. 

 

2.3.6 The Darkness/Amara 

The Darkness, även kallad Amara, är Guds äldre syster. Hon sägs ha existerat 

innan Gud, till och med innan begynnelsen. Efter att ha studerat människans 

historia inser hon att Guds skapelse är ett enda stort misstag då allt av det är 

oviktigt. Insikten fick henne att vilja göra om allt så som hon ansåg att det skulle 

vara, en värld där ingen behövde lida och istället levde lyckliga i alla sina dagar 

men hon ville också förstöra allt som Gud skapat för att få honom att lida. Hon 

anser att hon förtjänar att få – och va - allt hon ber om. Amara visar sig dock 

kunna se det vackra i världen och hindrar dess förstörelse. 

 

2.4 Bibelns berättelse om Kain och Abel 

Berättelsen tolkas ofta som en om avundsjuka i populärkulturen (se 3.3) men även 

på det vis att man vill bli bättre än sin fiende, så kallad mimetisk rivalitet, något 

som enligt René Girard (2005) uppstår när två parter vill ha samma sak (Girard 
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2005, s.159-179). ”The subject desires the object because the rival desires it” 

(Girard 2005, s.154).  

Enligt första mosebok kapitel 4 var Kain och Abel söner till Eva och Adam. Kain 

var äldst och Abel yngst. När de båda en gång frambar en offergåva till Herren 

uppskattade han Abels men inte Kains. Detta fyllde honom med vrede och 

avundsjuka vilket ledde till att han överföll och dödade sin bror. Gud straffade 

honom för detta genom att bannlysa honom från marken där han dödat sin bror och 

se till så att han inte längre kunde odla några grödor. ”Rastlös och rotlös skall du 

vara på jorden.”. Gud gav Kain ett märke som skulle skydda honom från att bli 

dödad och därefter tvingades Kain fly till landet Nod (1 Moseboken 4:1-16).  

2.5 Skapelseberättelsen i bibeln 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet 

täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ’Ljus, bli 

till!’ Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skiljde ljuset från 

mörkret. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han 

henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till 

dem: ’Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Gud 

såg att allt som han hade gjort var mycket gott.” (1Moseboken 1:1-1:31). 

Detta är berättelsen om hur himlen, jorden och människan skapades enligt bibeln. 

 

3.0 Teori 

3.1 Adaption – en cirkel 

Ordet adaption betyder tillämpning eller anpassning, i filmisk användning  ”Ett 

skrivet verk (oftast en roman) som har anpassats till en ny form.” (Tyda 2017).  

Böcker blir till film, film blir till TV-serie, TV-serie blir till fler TV-serier, filmer 

och böcker. Adaptionens cirkel ser inte ut att ha ett slut och det tycks bli mer 

otydligt vart den börjar också. Vad är egentligen originalet? I själva verket är alla 

litterära verk, så väl filmer som böcker, en adaption av något annat. Även om det 

så handlar om en berättelse, ett tema eller en teori. En term för detta är 

intertextualitet, vilket betyder att ingen text är oberoende av andra texter.  
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“Intertextuality can be seen as a verbal or gerundive enterprise that 

contextualizes any text (including the self) by blurring, parodying, 

layering, remaking, and so on.” (Aswell Doll, 2010).   

 

Adapterandets popularitet har lett till att många jämför filmen med boken och vice 

versa. I många studier resulterar detta i en omedveten prioritering av fiktionens 

ursprung snarare än adaptionens resultat, alltså ett ensidigt fokus på att mäta 

adaptionens förmåga att realisera budskapet i originalet på ett framgångsvist sätt 

(Whelehan 1999, s.3-9).  

 

I studier som fokuserar på den branschmässiga dimensionen av adaptioner 

framhålls det även att den narrativa strukturen hos adaptionen bör jämföras med 

ursprunget. Vilka ändringar krävs för att berättelsen eller temat ska passa in i det 

nya mediet? När man ska adaptera krävs det att man gör val, en bok består ofta av 

500 sidor eller mer och detta ska passa in i en film på ca 90-120min. Detta kan 

handla om förenkling av karaktärer och händelser eller borttagning av ett tema. Ett 

val som för många är svårt. Man måste försöka hitta det som är viktigt i materialet 

och vad det är som för fram budskapet (Seger 1992, s.9). När man talar om 

definitionen av adaption utgår man ifrån tre olika perspektiv; process, produkt och 

bemötande. Adaption som en process pekar på hur materialet justeras och  

anpassas för sin nya användning och adaption som en produkt visar på resultatet av 

processen. Det tredje perspektivet, bemötande, är det sätt som läsaren eller tittaren 

tar emot materialet som en form av underhållning och förståelse (Corrigan 2017, 

s.23). 

 

3.2 Religion och medier 

I tidskriften Religion och Livsfrågor förklarar Mia Lövheim (2012), professor i 

religionssociologi, att medier alltmer fungerar som en förmedlare av religion i 

dagens samhälle.  

 

”Ett exempel på detta är den ökade mängden populärkultur som 

behandlar religiösa teman, och där folkliga trosföreställningar om 

spådomar och gengångare blandas med magiska väsen som demoner, 

vampyrer och änglar, men också element från de stora 
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världsreligionerna i form av kors, kyrkor, moskéer, yoga, meditation, 

samt figurer och bilder av Buddha och Shiva” (Lövheim 2012, s.4).  

 

Men så har inte alltid varit fallet. 1994 gjordes en studie på skildringen av religion 

på ”prime time tv” och man kom fram till att den religiösa sidan av karaktärers liv 

inte normalt presenteras på TV. Vid de fåtal tillfällen som religiös verksamhet 

porträtterades var det sällan ett centralt tema i handlingen utan något personligt 

och privat (Skill och Robinson 1994, s.251). 

 

3.2.2 Banal religion 

Banal religion är media och skönlitteraturens representation av religion. Med det 

menas att film- och Tv-branschen inte enbart redovisar för den etablerade 

religionen utan även, på sätt och vis, levererar sin egen typ av religion. Denna 

religion är mindre sammanhängande och inte så detaljerad som den vi kan hitta i 

den institutionaliserade religionen. Media förmedlar en typ av bakgrund för vår 

förståelse om vad religion är och ett modernt samhälle men inte genom att ge 

tydligt detaljerade religiösa narrativ utan snarare genom att ge fragment från både 

institutionaliserad religion, folkreligion och den medieproducerade religionen som 

finns i tillexempel filmerna om Harry Potter (Hjarvard 2011, s. 128-130). Harry 

Potter-böckerna sägs ha ett kristet budskap då de sprider evangeliet, visar på den 

sanna kristendomen och får folk att diskutera livets stora frågor men samtidigt ses 

de som underhållning utan religiösa konnotationer och visar på ett antikristet-

budskap genom att förkunna det ockulta och legitimera auktoritetstrots (Wiktorin 

2010, s.37).   

Banal religion är den typ av religion som i en mening är av en mer fundamental 

karaktär, det handlar om symboler, bilder och korta narrativ som kan eller inte kan 

beaktas som religiösa av människor som använder mediet (Hjarvard 2011, s. 128-

130). 

 

3.3 Kain och Abel på vita duken 

Berättelsen om Kain och Abel har adapterats på film ett flertal gånger tidigare. 

East of Eden (1955) är baserad på John Steinbecks novell med samma namn. 

Filmen utspelar sig i Monterey, California år 1917 och handlar om Cal som är 
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svartsjuk på sin bror Aron för att han är mer omtyckt av deras far. Cal och Aron 

har trott att deras mamma dog när de var små så när Cal får reda på att hon lever 

håller han det hemligt för sin bror. Han tar senare kontakt med henne för att låna 

pengar så att han kan rädda sin fars ekonomi och på så sätt även vinna hans kärlek. 

Men reaktionen från hans far och bror blir inte vad han tänkt sig och det får 

tragiska konsekvenser.  

I Cain and Abel (1982) ser vi också två bröder vars den ena är mer omtyckt av 

deras mor än den andra som hon dessutom anklagar för sin makes död. ”What 

began as a sibling rivalry develops into a deep feud that would later escalate into a 

large-scale war – with all the mayhem and bloodshed.” (imdb 2017). 

Även den sydkoreanska  TV-serien Cain and Abel (2009) har en liknande 

handling. Avund och rivalitet mellan två bröder är ett tydligt gemensamt tema för 

samtliga exempel. Om vi använder termen intertextualitet skulle vi kunna säga att 

alla filmer om syskonrivalitet är en adaption på berättelsen om Kain och Abel. 

 

3.4 Skapelseberättelsen på vita duken 

Det finns ett flertal filmer som bygger på den bibliska berättelsen om hur jorden 

skapades, exempel på dessa är The Bible… in the beginning (1966) och Genesis: 

The Creation and the Flood (1994). Även senare i år har en ny dokumentär om 

jordens uppkomst premiär, Genesis: Paradise lost (2017) kommer att visas i 3D 

och sägs berätta sanningen om hur allt började. Det finns även flera filmer som  

talar emot den bibliska berättelsen och istället bygger på teorin om Big Bang, ett 

exempel på detta är Journey to the Beginning of Time (1955). 

 

3.5 Gud på vita duken 

Med jämna mellanrum återkommer Gud på vita duken och även om det inte alltid 

är i synlig form har hen ofta en ledande roll. Exempel på viktiga filmer om Gud är 

Ingmar Bergmans The Seventh Seal (1957) och Woody Allens Crimes and 

Misdemeanors (1989). Dessa är filmer där Guds existens är oviss men han ses som 

närvarande och driver narrativet framåt. I  filmer som The Ten Commanders 

(1956) och Monty Python and the Holy Grail (1975)  får vi faktiskt höra Guds röst, 

den har både inspirerat och fått oss att skratta, i alla fall då vi känt igen den som 

någon skådespelares. Filmer där vi till och med kan se Gud i form av en person är 
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Green Pastures (1936), In God We Tru$t (1980), Almost an Angel (1990), Dogma 

(1999) och, den kanske mest kända, Oh, God! (1977). Oh, God! är en komedi som 

frågar vad som skulle kunna hända om Gud dök upp och såg ut som George Burns 

(Stone 1999, s. 25-26). Som tidigare nämnt är Gud transcendent och skildringen 

skapas därmed i hög grad utav ”åskådarens delaktighet och medskapande i 

filmtittandets process” (Widding 2005, s. 83). 

 

4.0 Tidigare forskning 

Erika Engström och Joseph M. Valenzana har i sin bok Television, Religion and 

Supernatural (2014) undersökt religiösa budskap i massmedia och 

underhållningsprogram på TV. De har framförallt undersökt olika religiösa teman i 

den amerikanska TV-serien Supernatural med fördjupning i just berättelser 

hämtade från bibeln. Deras utgångspunkt är att fiktions-tv förmedlar en 

dominerande syn på religion och identitet. De kommer fram till att Supernatural 

framhäver en teologi där de judisk-kristna och katolska befinner sig över en 

hierarki av religioner och visar att urgamla teman kan passa in även i dagens 

samhälle. Supernatural förlitar sig på riktig religion och tittare påstår ha lärt sig 

saker kring ämnet från att titta på serien. Serien erbjuder även kommentarer till hur 

dessa särskilda trossystem borde praktiseras och uttryckas. Trots att kristendomen 

verkar ha den största rollen av alla religioner och mytologier i serien så saknas en 

porträttering av Kristus vilket bidrar till förmedlingen av att det inte är en serie om 

kristendomen (Engström och Valenzana 2014, s.133 ff.) 

 

“…Supernatural simultaneously offers a plurality of religious 

traditions. In that its narratives rely on myths, legends and fables 

rooted in belief systems from around the world and historical eras, one 

can see it as offering viewers a ‘religion of the week’ as well as 

‘monster of the week’” (Engström, Valenzana 2014, s.134-135). 

 

Pierre Wiktorin är religionsforskare och publicerade 2010 boken Religion och 

populärkultur : från Harry Potter till Left Behind som undersöker religion och 

populärkultur med ett religionsantropologiskt anslag. Wiktorin vill med denna bok 

visa hur religion och fiktion fungerar tillsammans. Han påstår att det är en 

självklarhet att religion ska finnas i populärkulturen eftersom det är så viktigt för 
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mänskligheten. På senare tid har det dock blivit allt mer vanligt vilket beror på att 

man låtit religionen ta över på de fronter som vetenskapen inte räcker till. Han 

delar upp det populärkulturella bruket av religion i två kategorier; populärkultur i 

religionens tjänst och religion i populärkulturens tjänst. I den förstnämnda 

framträder ett tydligt religiöst budskap medan det i den andra inte är lika självklart. 

Religionen som källa gynnar även berättartekniken då den inte enbart ägnar sig åt 

förklaringar till ”ondskans uppkomst” utan även vilka grupper som representerar 

det goda respektive det onda (Wiktorin 2010, s.43 ff.). 

 

5.0 Metod  

5.1 Val av metod  

För att ta reda på hur Tv-serien Supernatural anpassar de bibliska berättelserna om 

Kain och Abel samt skapelsen till en nutida miljö och i vilken mån dessa 

framställningar motsvarar en "banal religion gör jag en innehållsanalys av fyra 

scener i TV-serien. Här jämför jag de aktuella scenerna med deras bibliska 

"förlagor" utifrån två huvudsakliga parametrar, deras tematik och estetik. Enligt 

Widding (2005) är dessa parametrar fruktbara för att undersöka religiösa 

dimensioner i film.  

Tematiken i scenerna tolkar jag som deras implicita mening enligt en teori av 

David Bordwell (2008). Bordwell menar att vissa kärnfulla delar i en film 

förmedlar ett underförstått innehåll till åskådaren. Åskådaren kan urskilja en 

underliggande tematik i scenerna som är särskilt viktig för berättelsen i stort  

genom att aktivera sina inneboende medvetandenivåer (Bordwell 2008, s 8-9). Ett 

exempel på detta kan vara när man väljer att filmatisera något transcendent, då är 

det i hög grad åskådarens delaktighet och medskapande som frambringar 

skildringen (Widding 2005, s.83). I filmen Psycho av Alfred Hitchcock, menar 

Bordwell, hittar åskådaren en implicit mening i scenerna som medvetet döljer vem 

som är knäpp och vem som är normal. Att det är så i verkliga livet också tycks 

vara en underliggande tematik i filmen (Bordwell 2008, s.8-9). Jag tittar även på 

vilken grad av överensstämmelse som råder mellan den bibliska förlagan och de 

aktuella scenerna, i vilken grad tematiken förutsätter åskådarens delaktighet och 

medskapande samt om det handlar om banal religion eller inte.  
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Estetiken i scenerna tolkar jag som det sätt på vilket serien visualiserar de 

religiösa motiven. Enligt en definition av estetik handlar begreppet om sådant som 

är förnimbart, det vill säga synliggjort för blotta ögat (Hermerén 2017). I religiösa 

skildringar på film är hur snarare än vad det intressanta för tittaren eftersom själva 

berättelsen redan är bekant (Widding 2005, s 78). Här undersöker jag därmed hur 

de religiösa karaktärerna gestaltas i serien, samt hur de uppfattas av de andra 

karaktärerna. Vidare undersöker jag även här överenskommelsen mellan förlagan 

och serien, åskådarens delaktighet och graden av banal religion.   

Jag valde att använda mig av denna analysmetod, med hjälp av ovannämnda 

kategorier, då jag anser att den metoden ger det mest konkreta svaret till min 

frågeställning. 

5.2 Avgränsning och urval av material 

Supernatural består av mer än 270 avsnitt vilket motsvarar över 190 timmars 

material, och detta hade varit omöjligt att analysera inom tidsramen för arbetet. De 

avsnitt och scener som valts ut är några som visar hur Supernatural lyfter fram den 

religiösa tematiken och estetiken i berättelsen om Kain och Abel samt 

skapelseberättelsen. 

Jag har även gjort en metodologisk avgränsning genom att enbart göra en 

innehållsanalys och inte en publikundersökning över hur tittare ser på religiösa 

teman i serien och hur de kan tolkas. En publikundersökning med till exempel  

intervjuer av fans hade annars varit en relevant metod för att få information om 

vilket innehåll och känslor som serien förmedlar till sina tittare.  

 

De avsnitt som bildar underlag för min undersökning är avsnitt 11 från säsong 9, 

avsnitt 23 från säsong 10 samt avsnitt 9, 20 och 21 från säsong 11, dessa är de 

avsnitt med scener där berättelsen om Kain och Abel samt skapelseberättelsen  

framträder som tydligast. Avsnitt 23 från säsong 10 analyseras dock inte utifrån 

kategorierna som jag nämner i 3.1 utan är istället till hjälp för 

bakgrundsinformation till de utvalda scenerna från säsong 11. Detta är scenerna 

där huvudkaraktärerna möter Kain och får höra hans sida av berättelsen, ställer 

Gud mot väggen och The Darkness (mörkret) personifieras. Genom att studera  

skillnaden mellan den bibliska berättelsen och den sceniska tolkningen av den är 
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det min förhoppning att materialet frilägger en tolkning av den företeelse som 

kommit att kallas banal religion (se 3.2.2) inom t ex medievetenskap och 

religionssociologi. 

 

5.3 Etik 

Ingen etikprövning har krävts på detta arbete då det inte ingår någon forskning på 

människor eller djur men en medvetenhet om etik har ändå funnits med under 

processen. 

 

6.0 Analys 

6.1.1 Berättelsen om Kain och Abel enligt Supernatural 

Kain och Abel var söner till Adam och Eva. Abel samtalade med Lucifer, som 

hade planer på att göra honom till sitt husdjur. För att ”rädda” sin bror erbjuder 

Kain sin själ i helvetet för Abels i himmelen. Lucifer accepterade det så länge Kain 

var den som dödade Abel. Så han gjorde det, med hjälp av ett djurs käkben, och 

blev därmed en ”soldat” i helvetet , en riddare. Lucifer gav Kain ett märke 

(kainsmärket) och tvingade honom att skapa fler riddare och tillsammans 

frambringade de kaos. Senare träffade Kain Colette som älskade honom även fast 

hon visste vem han var, hon förgav honom, men ville att han skulle sluta. När de 

andra riddarna fick reda på det tog de Colette, så Kain dödade dem, alla utom en.  

Abaddon hade tagit över Colettes kropp och lurade Kain till att döda Colette. 

Colettes sista önskan var att Kain skulle strunta i Abaddon. För att hedra hennes 

önskan kastar Kain den ”första kniven” (av käkbenet) i det djupaste havet 

(Supernatural 2005, säsong 9 avsnitt 11 30:59-33:50 35:55-36:03). 

6.1.2 Tematik  

Här lyfter Supernatural fram den religiösa tematiken brödrakamp. Ett tema som 

återkommer med jämna mellanrum under seriens gång. Temat härstammar från 

gamla testamentets berättelse om Kain och Abel men seriens tolkning av 

berättelsen är av en annan karaktär. I bibeln dödar Kain sin bror Abel på grund av 

avundsjuka medan det i serien handlar om kärlek. Kain älskar sin bror så pass 

mycket att han offrar sin själ för att rädda Abels. När Kain dödade/räddade Abel 
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brydde han sig inte om att det innebar att han själv blev till ett monster. Hans 

hemska handlingar leder till sist till hans egen död.  

Åskådaren kan lätt känna igen Kains beteende som det hos huvudkaraktären Dean. 

Dean har vid ett flertal tillfällen offrat sig själv för Sams skull, även om det många 

gånger varit mot Sams vilja. Detta har skapat konflikter mellan dem och när Dean 

träffar Kain, och beslutar sig för att ta emot kainsmärket, arbetar han och Sam på 

olika håll. Kain och Dean är även lika på det sätt att de båda visar väldigt lite 

respekt för konsekvenserna av sina handlingar. Dean tar emot kainsmärket utan att 

ens reflektera över vilka konsekvenser det kan komma att ha på honom själv och 

människor i hans närhet. Märkets kraft orsakar en förändring i Deans karaktär och 

han blir snart till ett monster precis som Kain. Genom att följa Deans förändring, 

som orsakas av märkets kraft, kan åskådaren se hur hans liv blir alltmer likt Kains 

och hur han snart blir till ett monster precis som Kain. Denna utveckling bidrar till 

en spänning mellan Dean och Sam och de har delade åsikter om hur konflikten ska 

lösas. Sam gör allt för att rädda sin bror och få bort kainsmärket från hans arm. 

Men Dean inser snart att det kommer kosta dyrt. Här har rollerna ändras. Dean är 

nu den som tänker över konsekvenserna medan Sam enbart är ute efter att rädda 

Dean, vad som än händer efter det kommer de lösa på ett eller annat vis. Det går så 

långt att Dean i säsong 10s finalepisod bestämmer sig för att döda Sam för att 

rädda honom. Han ser ingen annan utväg, om Sam är död  kan han inte längre 

försöka få bort kainsmärket från Deans arm. I slutändan är det dock broderskapet 

som övervinner brödrakampen.  

 

6.1.4 Estetik  

Kain gestaltas som är en man i 50års åldern 

med svartgrått hår, skägg och mustasch. 

Hans favoritdrycker är öl och te och han bor i 

en liten stuga i Missouri, Figures, långt bort 

från civilisationen. Där tar han hand om sin 

bi farm och njuter av vad naturen har att 

erbjuda. Då han gett upp sin hämndlust på 

Abaddon för att hedra sin kärlek Colettes sista önskan, kan han uppfattas som lojal 

Bild 1. [Kain Supernatural (2005 ff.) – skärmdump] 
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och godhjärtad till en början. Kain besitter fortfarande kainsmärket, som han fick 

av Lucifer när han offrade sin själ till honom, men har lärt sig att stå emot dess 

kraft och hållit sig ifrån att döda. Under seriens gång låter han märket ta över och 

blir till en manipulativ mördare igen. Märket 

syns som ett ärr på hans arm och Kain  

berättar för Dean att kainsmärket och 

den ”första kniven” (gjord av det ben som 

Kain använde för att döda Abel) fungerar 

tillsammans, utan märket är kniven värdelös. 

Märket kan överföras till någon som är 

värdig, alltså en mördare precis som Kain. 

När Dean tar emot märket syns de på samma 

sätt på hans arm. I säsong 10 avsnitt 23 avslöjar Döden (som här är personifierad) 

att märket var den första förbannelsen och så länge Dean bär det kan han inte 

dödas. Döden förklarar att om Dean istället vill bli av med märket måste han ge 

det vidare till någon annan. Märket fungerar nämligen både som lås och nyckel till 

buren där ”The Darkness” hålls fången.  

Vi får aldrig lära känna Kain på djupet och Abel presenteras aldrig för publiken. 

Därmed finns det mycket utrymme för åskådaren att själv skapa sig en bild av 

vilka bröderna verkligen är och deras relation till varandra samt dra paralleller 

mellan dem och Dean och Sam.  

6.1.3 Exempel på Banal religion?    

Enligt litteraturen (se 3.2.2) är banal religion i film och annan media ett uttryck för 

medias representation av religion genom att ge fragment från både 

institutionaliserad religion, folkreligion och den medieproducerade religionen som 

finns i tillexempel filmerna om Harry Potter. Banal religion handlar om symboler, 

bilder och korta narrativ som kan eller inte kan beaktas som religiösa av människor 

som använder mediet. 

I linje med detta kan vi se att serien här har levererat en banal religion på det vis 

att den lånat berättelsen om Kain och Abel från bibeln men gjort om den så att den 

bättre passar in i seriens handling och kan avspeglas i huvudkaraktärernas relation 

och personligheter. Det centrala temat i berättelsen är fortfarande brödrakamp, 

Bild 2. [Kainsmärket på Kains arm Supernatural 

(2005 ff.) – skärmdump] 
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precis som i bibeln, men istället för avund är kärlek orsaken till kampen. 

Berättelsens narrativ kan beaktas som religiöst då det grundar sig i en religiös 

berättelse och innehåller religiösa teman men det kan även beaktas som 

ickereligiöst då det är något åskådaren kan känna igen från vardagen utan 

förknippning till religion. Syskon bråkar men samtidigt älskar de varandra. Ibland 

älskar syskon varandra så mycket att de är beredda att offra sig själva för varandra.  

Serien har här byggt vidare på bakgrunden till märkets uppkomst och dess verkan, 

en likhet mellan bibeln och serien är att Kain får märket efter att han dödat sin bror 

och det gör honom odödlig. I bibeln får han dock märket av Gud, som ett skydd, 

och inte av Lucifer. Symboliken i märket finns fortfarande kvar och på så vis finns 

även här tecken på banal religion. Att serien valt att skapa karaktären ”The 

Darkness” tyder också på en banal religion, vilket jag går närmare in på i avsnitt 

6.2. 

6.2 Skapelseberättelsen enligt Supernatural 

Enligt Supernatural skapade Gud jorden och människan för att han trodde att han 

på så vis kunde få sin syster, The Darkness, att förändras till det bättre. Men varje 

gång han byggde upp en ny värld förstörde hon den. Gud låste in The Darkness i 

en bur där hon inte kunde göra någon skada och han skapade ett märke som 

fungerade som både lås och nyckel, vilket han anförtrodde sin ställföreträdare 

Lucifer. Men märket utvecklade en egen vilja och uppenbarade sig som en 

förbannelse. Lucifer blev avundsjuk på människan vilket resulterade i att Gud 

bannlyste honom till helvetet. Lucifer förde sedan vidare märket till Kain ,efter att 

han dödat Abel, och Kain förde det vidare till Dean. För att Dean ska kunna bli av 

med märket måste han föra det vidare till någon annan, för att garantera att låset 

förblir låst och The Darkness förblir bunden. 

När en häxa kastar en besvärjelse över Dean, som förstör kainsmärket på hans arm, 

släpps The Darkness fri från sin bur. Nu är hon ute efter hämnd på sin bror (Gud) 

och försöker få hans uppmärksamhet genom att göra onda saker. När Gud till slut 

bestämmer sig för att visa sig, är et inte för att han vill besegra sin syster. Han är 

villig att låta Amara låsa in honom om det betyder att jorden och människan får 

finnas kvar.  
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6.2.1 Tematik 

Här lyfter Supernatural fram två olika perspektiv av det religiösa temat 

skapelseberättelsen. I bibeln är The Darkness mörkret och förknippas med det 

onda. I serien ses hon till en början som en antagonist, då hon dödar människor 

och slukar deras själar i sitt desperata behov av att få Guduppmärksamhet. Senare 

utvecklas hon på sätt och vis till en hjälte som räddar världen och besvarar Deans 

största önskan.   

Gud ser sig själv som naiv för att han trodde att allt skulle förbli gott, att 

människans alla handlingar skulle vara goda. Enlig honom var naturen det 

närmaste han kom till att skapa något bra, naturen är gudomlig medan den 

mänskliga naturen är som ett gift. Gud tycker att människorna inte tar ansvar för 

sina handlingar utan förväntar sig att han ska förlåta dem. Som konsekvens för 

människans omoraliska handlingar överger Gud dem för att låta dem hitta sin egen 

väg. Detta leder till att han förlorar respekt och tro hos många människor, bland 

annat Dean. När Dean och Sam träffar Gud ställer Dean honom mot väggen, men 

Gud ber inte om ursäkt för sina handlingar utan anser att han gjorde rätt val. Gud 

ser dock att det trots allt finns något vackert i skapelsen och är beredd att offra sig 

själv för dess skull.  

Tematiken bjuder in åskådaren till delaktighet på så vis att den visar två olika sidor 

av myntet och försöker göra ett transcendent fenomen förståelig genom att skapa 

en situation som publiken kan relatera till. The Darkness anser att hennes bror har 

handlat fel och därför behöver straffas. Gud ser sig själv som förälder till 

människan och det är hans uppgift att uppfostra dem till att bli något bra, något 

som de flesta föräldrar nog kan känna igen sig i.   

6.2.2 Estetik  

Precis innan The Darkness visar sig i serien utbryter ett hemskt åskoväder till följd 

av att hon släppts fri från sin bur. Detta oväder kan tolkas som att något ont är på 

väg men uppfattningen kan komma att förändras, publiken kan få en annan känsla 

för vem hon verkligen är. Supernatural har valt att personifiera The Darkness, och 

gett henne namnet Amara. Hon gestaltas som en attraktiv kvinna. Amara framställs 

som både god och ond. Hon gör onda handlingar för att få sin brors 
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uppmärksamhet men ser även det vackra i hans 

skapelse. Hon kan  uppfattas som väldigt självisk 

då hon inte bryr sig om de oskyldiga 

människorna hon dödar.  

I bibeln är The Darkness inte en person och det 

är därmed svårt att jämföra hennes utseende med 

förlagan. Här handlar det snarare om läsarens 

egen uppfattning. På så sätt blir åskådaren 

delaktig och medskapande i seriens tolkning.  

 

Gud, eller Chuck som han även kallas, gestaltas i serien som en medelåldersman 

med kort mörkt hår, skägg och mustasch. Han har en väldigt ledig klädstil och 

gillar att spela gitarr och sjunga. Han talar även om att han har startat en blogg 

med bilder av katter och skaffat snapchat. Hans favoritmat är nachos med ost, men 

han gillar även snabbmat generellt.  

När Dean och Sam får veta att Chuck är Gud, reagerar de på väldigt olika sätt. 

Sam är mer exalterad och uppfattas som ett fan av Gud medan Dean är mer 

skeptisk. Till en början kan Gud uppfattas som självgod men när han erkänner sina 

misstag får vi se en annan sida av honom, han vet att han har gjort fel och han är 

beredd att ta sitt straff. Personligheten som man gett Gud i Supernatural passar in 

på seriens andra karaktärer. Han delar både flera intressen och egenskaper med 

huvudkaraktärerna vilket göra att deras relation till varandra växer och de kan 

tillsammans arbeta för att hitta en lösning på problemet. Vi får lära känna Gud 

ganska väl i serien och publiken blir därmed inte lika medskapande. Men 

Bild 3. [Amara/The Darkness Supernatural 

(2005 ff.) – skärmdump]

Bild 4. [Gud/Chuck Supernatural (2005 ff.) – skärmdump] 
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åskådaren kan se sig själv som delaktig då Gud framställs som en helt vanlig 

person som säkert många kan känna igen sig i. Serien visar även två olika sidor av 

hans personlighet och åskådaren kan själv avgöra vilken de föredrar.  

6.2.3 Exempel på Banal religion?    

Serien har alltså lånat en berättelse från den institutionaliserade religionen och 

byggt vidare på både dess bak- och förgrund, så pass mycket att det täcker en hel 

säsong av serien.  Berättelsens narrativ kan ses som religiöst då det visar på det 

religiösa temat skapelseberättelsen och har sin grund i bibelns Gamla Testamente. 

Ser vi på berättelsen i dess enkelhet, alltså den om en bror som återvänder för att 

låta sin syster få sin hämnd och på så sätt lösa deras konflikt, behöver det inte 

beaktas som religiöst av publiken. På så vis kan det starkt kopplas till fenomenet 

banal religion. 

Mörkret nämns men det existerar inte på samma sätt i bibeln. Det är ingen person, 

hon har därför inget utseende eller personlighet, hon är bara intighet. Supernatural 

har skapat en karaktär av denna intighet och gett henne en syskonrelation till Gud. 

Gud existerar även han i bibeln men har inte något utseende eller personlighet. 

Symboliken är fortfarande den samma i båda versionerna av berättelsen, The 

Darkness representerar det onda dock är hennes handlingar här är inte enbart 

omoraliska. Därmed finns även här en koppling till banal religion. Amaras 

karaktär kan både beaktas som religiös och som en vanlig person som vill skapa 

problem för seriens huvudkaraktärer. En antagonist som påminner mycket om 

antagonister vi set i tidigare säsonger och som inte har någon religiös anslutning. 

Estetiken kan ses som religiös för att Gud fortfarande är den Gud som skapade 

jorden men det är inget måste. Här kan vi återigen koppla till banal religion.  

Symboliken i att Gud representerar ljuset och det goda finns även i serien men 

huruvida Gud verkligen är en god person, eller om han är, precis som människorna 

han skapat, någon som gör misstag och ibland har svårt att erkänna det, är upp till 

publiken att bestämma.   
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7.0 Diskussion  

Detta kapitel är avsett för att diskutera valet kring metod och material men också 

problem och möjligheter som banal religion skapar samt vad som händer när man 

väljer att filmatisera något så transcendent som Gud och ”mörkret”. Här 

presenteras även eventuell framtida forskning. 

 

7.1 Val av metod och material 

Jag valde att göra en innehållsanalys då det var den analysmetod som var till störst 

intresse för mig och som jag kände kunde fullfölja mitt syfte med undersökningen. 

Som nämnt i avsnitt 2.2 så finns det flera nackdelar med en innehållsanalys, bland 

annat så bygger resultatet på min tolkning av innehållet och det behöver inte 

betyda att det är så det tolkas av andra. Metoden fångar heller inte några 

persondata vilket är viktigt att påpeka i en religiös studie eftersom innehållet kan 

sägas vara transcendent eller inbjuda till transcendenta (andliga) upplevelser hos 

den publik som tittar. Hade jag därmed valt en annan analysmetod och till exempel 

gjort en intervju med fans för att se hur de ställer sig till religionen i serien hade 

resultat med största sannolikhet blivit ett annat. Serien har miljontals med följare 

och fans, både religiösa och icke-religiösa, som ser på serien och tolkar den på 

andra sätt än jag så den metoden hade förmodligen gett mig mer av ett 

variationsrikt resultat.  

 

När det kommer till valet av material var det inte helt lätt att göra en avgränsning. 

Serien består utav mer än 270 avsnitt och det hade varit omöjligt för mig att 

analysera samtliga inom ramen för arbetet. Jag valde därmed att närmare 

undersöka religionen i serien då det är ett ämne som intresserar mig och något som 

jag tycker är spännande att analysera. Religion har sedan tidigt varit en del av 

serien men det var från och med säsong 4 som det började användas i en större 

skala. Det var fortfarande allt för mycket material så jag valde att fokusera på just 

berättelsen om Kain och Abel och skapelseberättelsen, då jag tycker att serien 

skapat intressanta och välutvecklade narrativ utifrån de religiösa temana. Därefter 

gällde det att försöka hitta de scener där jag anser att temana representeras som 

bäst. Hade jag valt andra teman eller scener är det mycket möjligt att mitt resultat 

hade blivit ett annat. Kopplingen till banal religion hade förmodligen fortfarande   
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funnits där då det finns fler exempel på det i serien än de jag tar upp i 

undersökningen, men tematiken och estetiken hade antagligen tolkats annorlunda.  

 

7.2 Filmatisering av religion 

Diskussionen kring om religion verkligen borde filmatiseras kan och kommer 

förmodligen pågå i evigheter. Många ser det säkert som negativt när filmer väljer 

att adaptera berättelser som har viktiga betydelser för kristendomen och andra 

religioner medan andra kan tycka att det är lärorikt och bidrar med nya kunskaper. 

Vad man inte glömma är att film ofta är fiktion och inte alls behöver vara sant. Det 

som en film påstår om en religiös berättelse kan därmed mycket väl vara något 

annat än vad förlagan, till exempel bibeln, påstår.  

När man sen väljer att personifiera något så transcendent som Gud väcks en ny 

diskussion kring huruvida man borde filmatisera något som vi inte vet något om. 

Ingen vet hur den Gud, som bibeln talar om, ser ut eller vad han har för 

personlighet just för att han, i bibeln, inte är någon person. Så när filmer och TV-

serier väljer att skapa en karaktär av Gud så kan det vara både ögonöppnande men 

också kränkande. Om Gud inte framställs som god, som man som kristen tror att 

han är, så kan det självklart få mycket negativ respons från troende och kanske 

även skapa en förvirring hos de yngre tittare som inte förstår att en film är fiktion. 

Som Pierre Wiktorin (2010) talar om  kan man dela in det populärkulturella bruket 

av religion i två kategorier; populärkultur i religionens tjänst och religion i 

populärkulturens tjänst (Wiktorin 2010, s. 43 ff.). Supernaturals fall kan passa in 

på den sistnämnda kategorin då serien med hjälp av religion har kunnat bygga 

vidare på sin handling och utveckla narrativ som bidragit till fler säsonger. Även 

om serien till en viss mån lär ut religiösa teman har de anpassats efter genre och 

miljö så pass mycket att den inte visar på ett tydligt religiöst budskap. 

Jag som själv är uppvuxen i en kristen familj, även om jag inte skulle kalla mig för 

troende idag, och länge har haft ett intresse för film har möjligheten att förstå både 

religiösa och icke religiösa tittare.  

 

7.3 Banal religion 

Banal religion skapar både problem och möjligheter. En möjlighet för 

filmskaparna kan vara att de med hjälp av fragment från institutionaliserad 
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religion, folkreligion och den medieproducerade religionen kan leverera sin egen 

typ av religion. Detta kan, som för Supernatural, hjälpa när man ska utveckla en 

film/tv-series narrativ. Men också bidra till en spänning och karaktärsutveckling 

som höjer publikens intresse för mediet. Problemen med banal religion kan liknas 

med de jag talar om i 7.2 och flera tycker säkert att man ska låta bli religion i film 

och TV. Faktum är dock att religion är en så pass stor del i vårt samhälle och 

många människors liv att det vore, enligt mig, konstigt om det inte levererades alls 

på vita duken. 

 

7.4 Förslag på framtida forskning 

Det finns flera möjligheter för framtida forskning inom ämnet religion och medier 

men även för vidare studier kring Supernatural (2005 ff.). Till exempel kan seriens 

unika fankultur vara intressant att undersöka. Även en analys av dess dramatiska 

struktur och karaktärsutveckling skulle kunna bidra till ett resultat som tyder på 

anledningen till varför serien blivit så populär. 
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8.0 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religiösa teman manifesterar sig i 

TV-serien Supernatural (2005 ff.), och i vad mån dessa teman motsvarar en "banal 

religion". En central problemställning i uppsatsen är hur serien har anpassat dessa 

bibelteman till en modern miljö med övernaturliga inslag, och vilken syn på 

religiös gestaltning detta kan tänkas åskådliggöra. För att belysa problemet 

analyseras fyra scener ur serien med avseende på deras tematik och estetik. 

Frågeställningarna som har använts för att uppnå studiens syfte är: Hur anpassar 

TV-serien Supernatural de bibliska berättelserna om Kain och Abel samt 

skapelsen till en nutida miljö? I vilken mån motsvarar framställningen av dessa 

religiösa teman en "banal religion"? 

Genom en innehållsanalys av fyra scener i TV-serien har dess religiösa innehåll 

studerats. Studien påvisar att serien använder sig av religiösa berättelser för att 

skapa narrativ som inte behöver beaktas som religiöst av åskådaren. 

Brödrakampen mellan Kain och Abel kan liknas med kampen mellan seriens 

huvudkaraktärer Dean och Sam, men enligt serien är deras kärlek till varandra 

orsaken i stället för avund som bibeln påstår. När bibelberättelsen omformats och 

anpassats till en nutida TV-berättelse görs en poäng av att broderskapet övervinner 

brödrakampen. Serien adapterar även bibelns skapelseberättelse och tolkar den på 

ett nytt sätt genom en personifiering av ”mörkret”, som Guds syster ute efter 

hämnd på sin bror, och porträttering av Gud som en vanlig människa som älskar 

musik och snabbmat.  

 

Studien visar även genom de analyserade scenerna att Supernaturals tematik och 

estetik kan kopplas till en banal religion. Man har hämtat fragment från bibliska 

berättelser och anpassat tematiken till seriens handling och genre men en viss 

symbolik finns fortfarande kvar i brödrakampen, kainsmärket, Gud som det goda 

och The Darkness som hans motsats.  

 

Hade jag valt ett annat material och metod, genom att till exempel göra en 

publikundersökning kring ämnet, hade resultatet förmodligen blivit ett annat. 

Kanske hade det påverkats av att filmatisering av religion och skapandet av en 

banal religion kan uppfattas som både lärorikt och kränkande av åskådaren.  
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